
Liturgický kalendář 

1. 11. po Slavnost Všech svatých 
2. 11. út Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3. 11. st Středa 31. týdne v mezidobí 

(Sv. Martina de Porres, řeh.) 
4. 11. čt Sv. Karla Boromejského, b. 
5. 11. pá Pátek 31. týdne v mezidobí 
6. 11. so Sobota 31. týdne v mezidobí 

7. 11. ne 32. neděle v mezidobí 

8. 11. po Pondělí 32. týdne v mezidobí 
9. 11. út Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
10. 11. st Sv. Lva Velikého, pap. a uč. c. 
11. 11. čt Sv. Martina, b. 
12. 11. pá Sv. Josafata, b. a muč. 
13. 11. so Sv. Anežky České, panny 

14. 11. ne 33. neděle v mezidobí 

15. 11. po Pondělí 33. týdne v mezidobí 
(Sv. Alberta Velikého, b. a uč. c.) 

16. 11. út (Sv. Markéty Skotské) 
(Sv. Gertrudy, panny) 

17. 11. st Sv. Alžběty Uherské, řeh. 
18. 11. čt (Posvěcení řím. bazilik sv. Petra a Pavla)
19. 11. pá Pátek 33. týdne v mezidobí 
20. 11. so Sobota 33. týdne v mezidobí 

21. 11. ne Slavnost Ježíše Krista Krále 

22. 11. po Sv. Cecílie, panny a muč. 
23. 11. út Úterý 34. týdne v mezidobí 

(Sv. Klementa I., pap. a muč.) 
(Sv. Kolumbána, opata) 

24. 11. st Sv. Ondřeje Dung Laca a druhů, muč. 
25. 11. čt Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a muč.
26. 11. pá Pátek 34. týdne v mezidobí 
27. 11. so Sobota 34. týdne v mezidobí 

28. 11. ne 1. neděle adventní
NEDĚLNÍ CYKLUS ČTENÍ C, VŠEDNODENNÍ CYKLUS 2 

29. 11. po Pondělí po 1. neděli adventní 
30. 11. út Svátek sv. Ondřeje, apošt. 

Kontakty 

Kostelní nám. 16, 148 00  Praha 4-Kunratice 
web: www.farnostkunratice.cz 
email: farnost.kunratice@gmail.com 
tel.: 733 161 614 

P. Vojtěch Smolka 
kněz, farář, tel.: 732 106 466 
email: smolka.vojtech@gmail.com 

P. RNDr. Stanislav Hrách CSc. 
kněz, výpomocný duchovní, tel.: 737 652 693 
email: stanislav.hrach@knez.cz 

Bc. Mgr. Jakub Haloda, PhD. 
trvalý jáhen, tel.: 602 233 490 
email: jakub.haloda@oxinst.com 

Mgr. Štěpán Sirovátka, PhD. 
bohoslovec, pastorační asistent, tel.: 720 340 507 
email: stepan.sirovatka@seznam.cz 

Pravidelné bohoslužby 
NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ 
- Kunratice neděle 8:00 a 10:00 
- Hrnčíře neděle 11:00 

VŠEDNODENNÍ MŠE SVATÉ 

- Kunratice pondělí až pátek 18:00 

Čas sobotní mše svaté, je-li, je upřesněn v ohláškách. 
V Kunraticích je otevřen kostel k modlitbě nebo 
přijetí svátosti smíření alespoň půl hodiny přede 
mší svatou, otec Vojtěch zpovídá v kostele (nebo 
před kostelem), otec Stanislav v kanceláři. Kdo kdy 
zpovídá, můžete zjistit z google kalendáře na webu 
farnosti: VS = otec Vojtěch, SH = otec Stanislav. 

Můžete také požádat o návštěvu kněze doma. 

Aktuální program veškerého dění ve farnosti lze 
sledovat v „google kalendáři“ na webu farnosti, kde 
lze najít i aktuální nedělní ohlášky, které si můžete 
také nechat zasílat emailem. 
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné. 

Pravidelný program 

Modlitby matek s malými dětmi 
Každé úterý v 10:00 v Nazaretě. Info u Markéty 
Drábikové, email: marketka.drabikova@gmail.com.

Výuka náboženství dětí do cca 6. třídy 

  A) Děti před PSP: úterý 17:00, Ali Váchalová 
  B) Příprava na PSP: úterý 16:30, P. Vojtěch Smolka 
  C) Příprava na PSP: úterý 16:45, Štěpán Sirovátka 
  D) Mladší děti po PSP: pondělí 17:00, Jana Vargová 
  E) Starší děti po PSP: úterý 15:00, Marek Hyška 

Více informací u P. Vojtěcha a katechetů, přihlášky 
jsou k dispozici na webu farnosti. Dvě skupiny dětí, 
které se připravují na první svaté přijímání (PSP): 
skupina B) navazuje na přípravu z minulého roku, 
PSP bude, dá-li Bůh, 21. listopadu 2021, skupina C) 
je nová a PSP by mohlo být začátkem léta 2022. 

Společenství mladých od cca 6. třídy 
Každou středu od 19:00 do 20:30 v Nazaretě. Info 
u Jáchyma Hobzy, email: borek.jachym@seznam.cz.

Příprava dospělých ke křtu 
- distanční setkávání v neděli v 17:00 
- prezenční setkávání ve čtvrtek v 17:00 
Rytmická kapela Jakoband 
Obvykle každý pátek v 15:00 v Nazaretě, také noví 
zpěváci nebo hudebníci jsou vítáni, info u Dominiky 
Mackové, email: mackova.domi@gmail.com. 

Manželské společenství 
Dle domluvy cca 1x za měsíc. Další zájemci z řad 
manželů jsou vítáni – lze založit i nové společenství, 
otec Vojtěch rád poskytne radu a součinnost. Info 
u Jany Vargové, email: vargova.jana777@seznam.cz.

Společenství seniorů 
Některé středy od 16:00 dle aktuálních ohlášek. Info 
u Zdeny Chalupové, email: zchalupova48@gmail.com,

Farní setkání a „farní káva“ 
Každou neděli po druhé mši sv. v Kunraticích, tj. od 
cca 11:00 v Nazaretě. Zveme k přátelskému setkání. 
Během kávy si lze půjčit také knihy z farní knihovny. 
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Další události v naší farnosti 

Křest v kostele sv. Jakuba 
28. 11. v 10:00 Nina Formánková, při mši svaté 

Pohřeb v kostele sv. Jakuba 
29. 10. ve 12:00 Pavla Opavová, se mší svatou 

Jáhen Jakub Haloda ustanoven v naší farnosti 
V sobotu 9. 10. byl v pražské katedrále vysvěcen 
k jáhenské službě náš farník Jakub Haloda, dekretem 
č.j. A/2021/8630 byl ustanoven k jáhenské službě 
v naší farnosti. Pro službu přejeme a vyprošujeme 
hojné Boží požehnání a pomoc Ducha svatého. 

Bál svatých 31. 10. 
Setkání (nejen) pro děti v předvečer slavnosti Všech 
svatých v neděli 31. 10. od 15:00 v Nazaretě. Těm, 
kteří se zapojili do přípravy a průběhu, děkujeme. 

Slavnost Všech svatých 1. 11. 
Mše svatá v kostele bude v 18:00, dušičková 
pobožnost předtím na hřbitově (1. 11.) v 17:00. 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. 11. 
Bohoslužby budou v 8:00 v hrobce za kostelem a 
v 18:00 v kostele. Modleme se za naše zemřelé a 
také za zemřelé dobrodince naší farnosti. 

První svaté přijímání dětí 21. 11. 
Při mši svaté v 10:00 poprvé přijmou eucharistii 
děti z naší farnosti, které se od minulého podzimu 
připravovaly. Provázejme je a také jejich rodiny 
svou modlitbou. Protože pro některé vzdálenější 
příbuzné by bylo obtížné přijet do Kunratic, mše 
svatá bude, dá-li Bůh, také přenášená online. 

Výroba adventních věnců 21. 11. 
Zveme na vyrábění adventních věnců pod vedením 
Aleny Váchalové v 15:00. Věnce si můžete přinést 
1. neděli adventní, kdy budou v závěru mší svatých 
požehnány. 

Hubertská mše svatá 27. 11. 
Srdečně zveme na hubertskou mši svatou v 10:00 
v kostele sv. Jakuba, hlavním celebrantem bude P. 
Robert Benno Štěpánek. 

Zapište si do diáře 
- Mikulášská besídka s nadílkou 5. 12. v cca 11:30 
- Adventní farní duchovní obnova 18. 12. dopoledne 

Adaptace Nazareta 
Děkujeme všem za modlitbu za adaptaci Nazareta, 
koncem října bylo získáno pravomocné stavební 
povolení a nyní budou pokračovat další přípravné 
práce. Protože se celosvětově zdražuje, budeme 
potřebovat větší finanční prostředky na spoluúčast 
ke grantům, které žádáme. Pokud byste věděli o 
někom, koho by bylo možné jako sponzora oslovit, 
prosím dejte vědět otci Vojtěchovi. Pamatujte také 
prosím dále na adaptaci Nazareta v modlitbě. 

Prosba o dary pro farnost 
Jsme velmi vděční jak za jednorázové, tak zejména 
za pravidelné dary farnosti. Poskytnout finanční dar 
můžete jak bezhotovostním převodem na farní účet 
č. 76224369/0800, tak předáním v hotovosti otci 
Vojtěchovi, který je statutárním zástupcem farnosti. 
Rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 

3.-5. 11. Invenio SŠ Ječná zdravotní 
5.-7. 11. Víkendovka pro mladé 11 – cca 15 let 
12.-14. 11. Víkend LIFT 19, závěr celého kurzu 
15.-16. 11. Duchovní obnova Arcibiskupské gym. 
17.-19. 11. Invenio Křesťanské gymnázium 
19.-21. 11. Ten Sing hudební workshop 
20. 11. SDM, diecézní setkání mládeže 
22.-24. 11. Invenio Křesťanské gymnázium 
29. 11. - 1. 12. Invenio ZŠ Glowackého 

SDM (diecézní setkání mládeže) 
Srdečně zveme mladé lidi na Světový den mládeže, 
který v pražské arcidiecézi bude v Salesiánském 
středisku mládeže v Praze Kobylisích od 9:30, po 
dopoledním programu, katechezi a skupinkách bude 
následovat oběd a poté odpolední workshopy a mše 
svatá s otcem biskupem Zdenkem. Srdečně zveme. 

Informace ze života farnosti
––––––––––––– listopad 2021 –––––––––––––

Logo k synodálnímu procesu v diecézích    

Milí farníci, 

před několika dny se mne jeden člověk zeptal, co si 
myslím o synodálním procesu, který byl z iniciativy 
papeže Františka zahájen a ke kterému jsme zváni 
také našimi biskupy. Tato otázka zazněla možná i 
proto, že mezi věřícími i některými duchovními se 
někdy objevuje určitá rozpačitost: je to cesta, 
kterou máme jít? Nebude to v posledku ke škodě? 
Pokud bychom pojali synodální proces pojali jako 
příležitost pro prosazení svých názorů a postojů do 
praxe nebo dokonce i nauky církve, bylo by to dost 
vedle. Pokud bychom ale synodální proces přijali 
jako příležitost především naslouchat, na prvním 
místě Bohu a na druhém místě lidem, skrze které 
může Bůh hovořit, jako příležitost pak s druhými 
sdílet to, co nám Bůh říká, a v tom duchu společně 
kráčet, může to být velmi požehnané. 
Chtěl bych vás pozvat, abychom synodální proces 
uchopili právě tím druhým způsobem, jako prostor 
pro to znovu si uvědomit, že Bohu i dnes můžeme 
společně naslouchat, můžeme se učit rozlišovat, 
kam a jak nás vede, a společně s bratry a sestrami 
vedle nás kráčet. Protože to Boží vždy přinese velké 
požehnání pro nás i celou církev.    Otec Vojtěch 
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